
Pořadové číslo:  21/3.1.3. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  pozemků p.č. 606 a p.č. 

607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, 

části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v 

k.ú. Dluhonice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků p.č. 1291 o výměře 854 m2, části 

pozemku p.č. 1290 o výměře 190 m2 dle GP označené jako p.č. 1145/60 v k.ú. Dluhonice a 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1084/3 trvalý travní porost o výměře 25 m2 v k.ú. 

Dluhonice ve vlastnictví *** P*** J*** bytem *** za pozemky p.č. 606 orná půda o výměře 3495 

m2 a p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na 13. jednání dne 1.10.2021 směnu pozemků nedoporučila, neboť odbor PRI 

zpracovává projektovou dokumentaci pro rozvojovou lokalitu Záhumení, jejíž součástí jsou pozemky 

p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice, kdy tyto pozemky byly městem Přerov k tomuto účelu 

vykoupeny dle požadavku místního výboru. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

V této chvíli odbor PRI zpracovává projektovou dokumentaci pro rozvojovou lokalitu Záhumení, jejíž 

součástí jsou pozemky p.č. 606,607 v k.ú Dluhonice. Tyto pozemky byly k tomuto účelu vykoupeny 

městem dle požadavku místního výboru. Na pozemku p.č. 606 k.ú. Dluhonice je umístěna technická 



infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Záhumení. Jedná se o příjezdovou komunikaci, chodníky a 

rozvody inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN a V.O.) Na pozemku p.č. 607 

v k.ú. Dluhonice je uvažováno s výstavbou 5 RD. 

V žádném případě nedoporučujeme měnit vlastnické vztahy u předmětných pozemků. Vzniklo by 

velké riziko nevydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a další komplikace při vlastní 

realizaci. 

 

Místní výbor Dluhonice: 

Místní výbor Dluhonice projednal žádost na zasedání dne 30.9.2021 a vyslovil nesouhlas se směnou 

pozemků v majetku fyzické osoby za pozemky p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 

města. Uvedené pozemky byly v loňském roce městem vykoupeny pro realizaci jednoho z bodů 

kompenzací pro obyvatele MČ Dluhonice - Rozvojová lokalita Záhumení - vybudování dopravní a 

technické infrastruktury pro stavbu rodinných domů a to především pro obyvatele Dluhonice, jejichž 

domy musí ustoupit Dálnici D1. Pokud by o pozemky město přišlo, celý projekt rozvojové lokality 

Záhumení by skončil.  Místní výbor však navrhuje nabídnout vlastníku pozemků dotčených stavbou 

dálnice směnu za jeden z 5-ti projektovaných stavebních míst v této rozvojové lokalitě s tím, že tím by 

mohlo dojít k ukončení jeho aktivit při schvalovacích procesech nutných pro zahájení stavby Dálnice 

D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 71. schůzi dne 7.10.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu usnesení a uložila radnímu Michalu Záchovi jednat s 

vlastníkem dotčených pozemků o směně za jedno z 5-ti projektovaných stavebních míst v rozvojové 

lokalitě Záhumení v místní části Dluhonice. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 a p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 oba v k.ú. 

Dluhonice se nachází za zahradami rodinných domů v ulici K Rokytnici. Uvedené pozemky jsou v 

majetku statutárního města Přerova a město je nabylo do vlastnictví v loňském roce pro potřeby 

kompenzací občanů místní části Dluhonice, kteří budou v budoucnu negativně dotčeni stavbou 

Dálnice D1. 

  

Pozemky p.č. 1290 orná půda o výměře 33150 m2, p.č. 1291 orná půda o výměře 854 m2 a p.č. 

1084/3 trvalý travní porost o výměře 25 m2 vše v k.ú. Dluhonice se nachází ve východní části místní 

části Dluhonice a jsou dotčeny stavbou Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov. Pozemky p.č. 1290 

a p.č. 1291 oba v k.ú. Dluhonice jsou ve výlučném a pozemek p.č. 1084/3 v k.ú. Dluhonice je v 

podílovém spoluvlastnictví (k id 1/30)*** P*** J***, bytem ***. 

  

Na statutární město Přerov se dopisem ze dne 16.9.2021 obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod 

Brno, se sídlem Šumavská 31, Brno se žádostí o směnu pozemků ve vlastnictví *** P*** J***. V 

dopise uvádí, že v rámci majetkoprávního vypořádání stavby Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-

Přerov byl s návrhem kupní smlouvy osloven i ***. P***J***, jako vlastník pozemků p.č. 1290,1291 

a spoluvlastník p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice, který uzavření zaslané kupní smlouvy odmítl s tím, 

že požaduje směnu svých pozemků za pozemky p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice - buď formou 

podílu, nebo vyčlenění pozemku o výměře odpovídající výměře pozemků, které jsou dotčeny stavbou 

dálnice - t.j. cca 1050 m2. ***. J*** ve své reakci na nabídku ŘSD uvedl, že pozemky neodprodává, 

pouze nabývá či směňuje a z pozice občana, jehož se stavba dálnice bytostně dotýká, žádá o směnu 

svých pozemků za výše citované pozemky v majetku města (dopis ŘSD a reakce *** J*** viz 

příloha). 

Pro informaci vzhledem ke skutečnosti, že stavba Dálnice D1, stavba 0136 je veřejně prospěšnou 



stavbou, je možné v případě, že nedojde k dohodě o majetkoprávním vypořádání, pozemky pro 

realizaci této stavby vyvlastnit. Jedná se však o zdlouhavý proces. 

  

Záležitost byla předložena k projednání na 71. schůzi Rady města Přerova konané dne 7.10.2021, která 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr směny pozemků v rozsahu dle návrhu 

usnesení a uložila radnímu Michalu Záchovi jednat s ***J*** o směně za jedno z 5-ti projektovaných 

stavebních míst v rozvojové lokalitě Záhumení v místní části Dluhonice. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána záležitost směny pozemků pro stavbu Dálnice D1, 

stavba 0136 Říkovice-Přerov, jejíž investor ŘSD se obrátil na město Přerov v souvislosti s 

požadavkem jednoho vlastníka pozemků dotčených touto stavbou, který požaduje řešit 

majetkoprávní vypořádání nikoli převodem do majetku ŘSD, ale směnou za pozemky v majetku 

města, které byly vykoupeny městem pro realizaci Rozvojové lokality Záhumení, jako 

kompenzace pro občany místní části Dluhonice.  

 

 


